Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse
Statement by the auditors in accordance with Chapter 20 section 14 of the Swedish Companies Act
(2005:551 ) regarding the board of directors’ report

Till bolagsstämman i Storskogen Group AB (publ), org. nr. 559223-8694
To the general meeting of St orskogen Group AB (publ), reg. nr. 559223-8694

Styrelsens ansvar för redogörelsen / The board of directors’ responsibility for the report
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en
sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
The board of direct ors is responsible for t he report in accordance wit h t he Swedish Companies Act and also for
t he exist ence of such int ernal cont rol t hat t he board of direct ors deems necessary in order t o prepare t he report
wit hout mat erial misst atement , whet her t he mat erial misst at ement s are due t o improprieties or mist akes.
Revisorns ansvar / The auditor’s responsibility
Vår uppgift är att uttala oss om redogörelsen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt
FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yt t randen enligt aktiebolagslagen och akt iebolagsf örordningen.
Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att
styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1
(International Standard on Quality Control) och har där med ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Our t ask is t o provide opinion based on our review. We have performed t he review in accordance wit h FAR’s
recommendat ion RevR 9 “ Audit or’s ot her st atements according t o t he Companies Act and t he Companies
Regulation” . This recommendation requires t hat we comply wit h professional et hics requirements and t hat we
plan and perform t he review in such a way as t o ensure, wit h a limit ed degree of cert aint y, t hat t he report does
not cont ain any mat erial inaccuracies. The firm applies ISQC 1 (Int ernat ional St andard on Qualit y Cont rol) and
accordingly maint ains a comprehensive syst em of qualit y cont rol including document ed policies and procedures
regarding compliance with ethical requirement s, prof essional st andards and applicable legal and regulatory
requirement s.

Vi är oberoende i förhållande till Storskogen Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
We are independent in regard to the Storskogen Group AB (publ) in accordance with generally accepted auditing
st andards in Sweden and ot herwise fulfilled our ethical responsibilities under t hese requirement s
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar
redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen.
Granskningen omfattar också en utvär dering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden.
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vår t uttalande.
The review comprises, t hrough various measures, collect ing evidence of financial and ot her informat ion in t he
report . The audit or selects which measures will be performed, by means of, among ot her t hings, assessing t he
risks of t here being mat erial inaccuracies in t he report due to eit her improprieties or mist akes. In t he risk
assessment t he audit or t akes int o account t he part s of t he int ernal cont rol t hat are relevant for how t he board
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Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 7 april 2022
We have reviewed the board of directors’ report dat ed April 7, 2022

Övriga upplysningar / Other information
Styrelsen har i sin redogörelse redogjort för de åtgärder som föreslagits för att bolagets bundna egna kapital
och bolagets aktiekapital inte skall minska. I samband med förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
med sammanlagt 8 424,0305 kronor föreslår styrelsen att bolagsstämman även fattar beslut om fondemission
genom överföring från bolagets fria eget kapital innebärande en ökning av aktiekapitalet om 16 600,734330
kronor varvid minskningen kommer vara villkorad av en ökning av aktiekapitalet minst motsvarande
minskningen.
The board of direct ors have in t heir report proposed a resolut ion which ensures t hat neit her t he company’s
rest rict ed equit y nor share capit al will decrease. In connect ion wit h t he proposed resolution on a reduction of
t he share capit al of a t otal of SEK 8 424.0305, t he board of direct ors also propose t hat t he general meeting
resolves on a bonus issue, by t ransf er from t he company’s non-rest rict ed equity result ing in an increase of t he
share capit al of SEK 16 600.734330 and t he reduction will be condit ional upon a share capit al increase at least
corresponding t o t he reduction amount .

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § 4 st aktiebolagslagen och
får inte användas för något annat ändamål.
The sole purpose of t his st at ement is t o satisfy t he requirement imposed by Chapter 20, sect ion 14, paragraph
4, of t he Companies Act and t he st atement may not be used for any ot her purpose.
Uttalande / Opinion
Vi anser att de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess
aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder
är riktiga.
In our opinion t he measures t aken which, upon final regist ration of t he resolut ions, ensures t hat neit her t he
company’s rest rict ed equity nor share capit al decreases are appropriat e, and t hat t he assessments made
concerning t he effect s of t hese measures are correct .

Stockholm den 26 april 2022
St ockholm, April 26, 2022
Ernst & Young AB

Åsa Lundvall
Auktoriserad revisor
Aut horized Public Account ant
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of direct ors prepare t he report in order t o f ormulat e t he audit procedures t hat are appropriat e according t o t he
circumst ances, but not for t he purpose of expressing a st at ement on t he eff ect iveness of t he int ernal cont rol.
The review has also included an assessment of t he appropriat eness and t he reasonableness of t he assessments
made by t he board of direct ors. We believe t hat t he evidence t hat we have obt ained is a sufficient and
appropriat e basis for our opinion.
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